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Cientistas organizam uma lista de alerta sobre agrotóxicos
tolerados pela lei brasileira, mas que representam uma ameaça à saúde.
O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e enfrenta
problema crônico de contaminação. Ainda em seu início, a lista já
inclui 27 substâncias, cuja venda é permitida, mas sobre as quais há
suspeitas de causar desequilíbrios hormonais, com danos que vão de
obesidade e depressão à redução da fertilidade masculina.

Os estudos serão apresentados ao Ministério da Saúde, responsá-
vel por determinar restrições ao uso de agrotóxicos. As substâncias
analisadas levam muito tempo para serem eliminadas do meio ambiente.
Por isso, são contaminantes perigosos. O contato inicial acontece nas
zonas de produção agropecuária e chega às cidades através do consumo
de produtos com traços dos compostos.

O grupo de pesquisa – que reúne universidades como UFRJ, Unicamp
e USP, além de três sociedades científicas – diz combater uma tendência
histórica do governo de só controlar substâncias após outros países
tomarem a iniciativa.

01. A frase “Ainda em seu início, a lista já inclui 27 substâncias,...”
permite um conjunto de inferências. A frase abaixo que mostra
uma inferência CORRETA do que é veiculado pela frase destacada
é:

A) a indicação das substâncias já foi completada.

B) a lista vai incluir muitas outras substâncias prejudiciais.

C) os cientistas estão montando a lista de forma apressada.

D) no início da tarefa, os cientistas encontraram dificuldades.

E) os cientistas, no início do trabalho, já limitaram o número de
substâncias.

02. “Cientistas organizam uma lista de alerta sobre agrotóxicos...”; a
forma de reescrever-se essa frase de modo que possua o mesmo
significado e seja expressa segundo a norma culta da língua portuguesa
é:

A) Uma lista de alerta sobre agrotóxicos foi organizada por
cientistas.

B) Uma lista sobre agrotóxicos fez um alerta organizado pelos
cientistas.

C) Cientistas, de forma organizada, alertaram a população sobre
agrotóxicos.

D) Organizou-se uma lista pelos cientistas que alerta para o uso de
agrotóxicos.

E) Cientistas especialistas em agrotóxicos alertaram a população
sobre o perigo dos agrotóxicos.

03. Ao dizer que os agrotóxicos são “tolerados” pela lei brasileira, o
autor da reportagem quer dizer que, no Brasil, os agrotóxicos:

A) são empregados de forma ilegal.

B) não são fiscalizados, apesar de proibidos.

C) são usados, apesar dos males que podem provocar.

D) são reconhecidos como prejudiciais e, por isso, recusados.

E) só são aceitos porque as leis brasileiras não são cumpridas.

04. Ao dizer que “O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do
mundo”, o jornalista, no contexto em que essa afirmação se insere,
quer dizer que:

A) o problema de contaminação é muito maior entre nós.

B) a agricultura brasileira está em franco aumento de produção.

C) a agricultura brasileira está empregando uma tecnologia de ponta.

D) o Brasil tem altos preços agrícolas, em função dos altos gastos
com agrotóxicos.

E) os produtos agrícolas brasileiros são merecedores de confiança
por parte dos consumidores.

05. A tese basicamente defendida pela reportagem é a de que:

A) as leis brasileiras em relação aos agrotóxicos não devem ser
modificadas.

B) as doenças hormonais são provocadas pelo uso de agrotóxicos.

C) os agrotóxicos devem ter sua utilização proibida pelo governo.

D) o Brasil deve importar progressivamente menos agrotóxicos.

E) a agricultura brasileira devia ser basicamente orgânica.

06. Um dos argumentos empregados no primeiro parágrafo do texto
para a crítica aos agrotóxicos é o de que:

A) provocam trabalho de descontaminação dos alimentos.

B) causam trabalho desnecessário aos cientistas.

C) aumentam nossos gastos com importação.

D) contribuem para o aumento da natalidade.

E) provocam doenças de vários tipos.

07. A alternativa que NÃO apresenta a mesma estrutura gramatical que
as demais é:

A) desequilíbrios hormonais

B) fertilidade masculina

C) tendência histórica

D) maior consumidor

E) lei brasileira

08. Entre as alternativas abaixo, aquela que traz uma incoerência
semântica na junção de seus componentes é:

A) consumidor de agrotóxicos

B) agrotóxicos tolerados

C) venenos legalizados

D) problema crônico

E) lista de alerta

09. Ao pretenderam entregar os estudos realizados ao Ministério da
Saúde, os cientistas pretendem certamente:

A) promover uma modificação legal em relação aos agrotóxicos.

B) criticar a ação governamental no tocante ao uso de agrotóxicos.

C) mostrar a falta de ação por parte do Ministério da Saúde.

D) divulgar os conhecimentos novos sobre os agrotóxicos.

E) incentivar o aumento da produção agrícola.

10. Com a forma verbal grifada em “Os estudos serão apresentados
ao Ministério da Saúde...”, o autor do texto pretende dizer ao leitor
que os estudos referidos:

A) devem ser publicados e discutidos em congressos futuramente.

B) serão apresentados futuramente, ainda que sem data certa.

C) em futuro bem próximo, os estudos serão apresentados.

D) serão obrigatoriamente apresentados às autoridades.

E) serão apresentados em um ato oficial.

11. A frase “Os estudos serão apresentados ao Ministério da Saúde”
equivale semanticamente a:

A) O Ministério da Saúde apresentará os estudos.

B) Apresentar-se-ão os estudos ao Ministério da Saúde.

C) Ao Ministério da Saúde cabe apresentar os estudos.

D) Por meio dos estudos, o Ministério da Saúde será informado.

E) O Ministério da Saúde será o encarregado de apresentar os
estudos.
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21. Ao se empregar um microcomputador, no que tange aos componen-
tes de “hardware”, observa-se que os dispositivos de entrada e saída
de dados são conectados ao gabinete por meio de interfaces
específicas. Assim, mouses ópticos e impressoras utilizam conectores,
cujas sigla e imagem estão indicadas na seguinte alternativa:

A) USB e  

B) USB e 

C) RJ45 e 

D) PS/2 e 

E) PS/2 e 

12. Na publicação, a reportagem cujo texto serve de base para as questões
desta prova é acompanhada por um conjunto de ilustrações, que são
legendadas com comentários. O comentário abaixo que NÃO está
coerente com o teor do texto lido é:

A) Contaminado por compostos que demoram a se degradar, o
pasto é ingerido pelo gado.

B) Os poluentes seguem o lençol freático até o rio, onde
contaminam a vida marinha e o homem.

C) Ao comer carne bovina, o homem entra em contato com
moléculas presentes em agrotóxicos.

D) A água contaminada por agrotóxicos pode ser captada por
poços. Depois dessa etapa, servirá ao consumo impróprio do
homem.

E) O pesticida é aplicado no solo por agricultores, mesmo
contrariando orientação do Ministério da Saúde, e determinadas
substâncias são levadas pela chuva até o lençol freático.

13. “As substâncias analisadas levam muito tempo para serem elimina-
das do meio ambiente. Por isso, são contaminantes perigosos.”
Segundo esse segmento, o perigo das substâncias analisadas relaciona-
se com:

A) o demorado tempo levado para a análise dessas substâncias.

B) o reduzido tempo de atuação dessas substâncias.

C) a fraqueza defensiva do meio ambiente.

D) a lenta degradação dessas substâncias.

E) a grande intensidade de seus efeitos.

14. A alternativa em que o conector em destaque tem seu sentido
corretamente indicado é:

A) “Por isso, são contaminantes perigosos.” = meio.

B) “... e chegam às cidades através do consumo de produtos...”
= lugar.

C) “... de só controlar substâncias após outros países tomarem a
iniciativa.” = condição.

D) “As substâncias levam muito tempo para serem eliminadas do
meio ambiente.” = direção.

E) “Cientistas organizam uma lista de alerta sobre agrotóxicos
tolerados pela lei brasileira,...” = assunto.

15. “Ainda em seu início, a lista já inclui 27 substâncias...”; a frase
abaixo em que o termo JÁ apresenta o mesmo valor que mostra
nessa frase em que aparece em negrito é:

A) Já agora as leis não precisam mais de alterações.

B) Alguns agrotóxicos já foram proibidos no Brasil.

C) Mudanças devem já ser realizadas.

D) As novas leis devem mudar já.

E) Modificações serão feitas já!

16. A produção agropecuária se refere somente à produção de:

A) cereais e carne.

B) cereais, frutas e legumes.

C) carne e derivados do leite.

D) produtos agrícolas e animais.

E) carne, frutas e derivados do leite.

17. O último parágrafo do texto critica no governo:

A) a falta de ousadia

B) o descaso com a saúde

C) o desconhecimento da matéria

D) o excesso de preocupação política

E) a prioridade da educação sobre a saúde

18. A indicação das universidades e sociedades que realizaram o estudo
transmite a essas pesquisas:
A) urgência e precisão

B) credibilidade e urgência
C) seriedade e credibilidade
D) precisão e exibicionismo
E) exibicionismo e seriedade

19. Ao dizer que a tendência de o governo só controlar substâncias após
outros países tomarem a iniciativa é “histórica”, o autor do texto
quer dizer que essa tendência é:
A) digna do maior respeito e admiração.
B) demonstrativa de nosso atraso científico.
C) denunciada pelos jornais há muito tempo.
D) habitual e constante nas posições do governo.
E) sempre fez parte das heranças lusas deixadas em nossa terra.

20. “... através do consumo de produtos com traços dos compostos”; o
termo destacado equivale semanticamente a:
A) característica determinante
B) ato ou efeito de traçar
C) quantidade mínima
D) imagem impressa
E) aquilo que restou
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26. Um funcionário da FUNASA criou no Excel 2003 BR a planilha

.   Inseriu em A6 a fórmula =MOD(MÉDIA (A1:A4);7) e,

em A7, a função para determinar o segundo menor número dentre

todos os mostrados de A1 a A4. O valor mostrado em A6 e a função

inserida em A7 são:

A) 1 e =MÍNIMO(A1:A4)

B) 1 e =MENOR(A1:A4)

C) 2 e =MENOR(A1:A4;2)

D) 2 e =MÍNIMO(A1:A4;2)

E) 3 e =MENOR(A1:A4;2)

27. Na planilha abaixo, elaborada no Excel 2007 BR, o campo

SITUAÇÃO é inserido a partir de uma fórmula aplicada sobre os

valores das células QUANTIDADE MÍNIMA e QUANTIDADE

EXISTENTE. A situação do estoque é considerada Suficiente quando

a QUANTIDADE EXISTENTE é maior ou igual à QUANTIDADE

MÍNIMA.

A fórmula a ser inserida na célula G7 é:

A) =SE(F7<E7;”Repor”;”Suficiente”)

B) =SE(F7>E7;”Suficiente”;”Repor”)

C) =SE(F7<=E7;” Suficiente”;”Repor”)

D) =SE(F7<E7 ENTÃO “ Suficiente” SENÃO “Repor”)

E) =SE(F7>=E7 ENTÃO “Repor” SENÃO “ Suficiente”)

28. O pacote MS Office 2007 BR integra diversos programas, cada um

com suas funcionalidades. O POWERPOINT, incluído nesse pacote,

permite a geração de:

A) logomarcas em formato CDR e apresentações em PPT

B) documentos em PDF e logomarcas em formato CDR

C) planilhas em formato XLSX e documentos em PDF

D) apresentações em formato PPT e figuras em JPG

E) figuras em JPG e planilhas em formato XLSX

22. A figura abaixo ilustra um microcomputador, especificado como
Computador Intel Core 2 Duo 2.66Ghz 4GB 500GB + LCD 20"
Wide LG.

A citação “4GB 500 GB” faz referência às capacidades de
armazenamento, respectivamente, dos seguintes dispositivos:
A) MEMÓRIA CACHE E CD/RW
B) MEMÓRIA ROM E PENDRIVE
C) MEMÓRIA VIRTUAL E DVD-R
D) MEMÓRIA RAM E FLOPPY DISK

E) MEMÓRIA DDR E DISCO RÍGIDO

23. Usuários dos sistemas operacionais Windows 98/XP/Vista/7 acessam
a interface gráfica do Windows Explorer para visualização, na
tela, dos detalhes de dispositivos de armazenamento de dados,
como pastas e arquivos armazenados nos discos rígidos e pendrives,
por exemplo.  Para fechar a interface gráfica, eles devem teclar no
X existente no canto superior direito da janela ou executar um
atalho de teclado que corresponde a pressionar, simultaneamente,
as seguintes teclas:
A) Alt e F2
B) Alt e F4
C) Alt e F7

D) Ctrl e F2

E) Ctrl e F4

24. Sistemas operacionais da linha Windows disponibilizam uma
ferramenta de desenho que pode ser utilizada para criar desenhos em
preto e branco ou coloridos, os quais um usuário pode salvar como
arquivos em formato de bitmap. Este usuário também pode usar a
ferramenta para enviar seu desenho em email, definir a imagem
como um plano de fundo de área de trabalho e salvar arquivos de
imagem usando outros formatos. Essa ferramenta é denominada:
A) Pagemaker
B) Design
C) Draw
D) Web
E) Paint

25. No MS Office Word 2007 BR, a Barra de Menus passou a ser
chamada de Faixa de Opções, que faz parte da interface, tendo sido
projetada para ajudar a localizar rapidamente os comandos
necessários à conclusão de uma tarefa. Os comandos são organizados
em grupos lógicos reunidos em guias. Nesse contexto, observe as
figuras I e II abaixo, referentes a recursos existentes no MS Office
Word 2007 BR.

figura I

figura II

Para se ter acesso às opções de Layout de Impressão, Régua e Zoom,
mostrados na figura II, deve-se acionar, na figura I, a seguinte opção:
A) Início
B) Revisão
C) Exibição
D) Referências

E) Layout da Página
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29. Ao empregar o  em português, como

browser para navegação na Internet, um usuário pode utilizar ícones

ou atalhos de teclado. Desse modo, esse usuário pode utilizar um

atalho de teclado que possibilita adicionar a página corrente a favo-

ritos, conforme exemplificado por meio do site http://

www.funasa.gov.br/internet/index.asp, na figura abaixo.

Para exibir essa figura, deve-se pressionar simultaneamente as teclas
Ctrl e:
A) A
B) D
C) F
D) K
E) W

30. Na utilização do Outlook Express como software de correio

eletrônico, para imprimir uma mensagem recebida, um usuário deve

acessar a Caixa de Entrada e clicar no ícone  . Como

alternativa, ele pode também acionar a opção Imprimir, na janela

“pop-up” do menu Arquivo, ou executar o seguinte atalho de teclado:

A) <Alt> + I
B) <Alt> + P
C) <Ctrl> + I
D) <Ctrl> + P
E) <Shift> + P

33. Decreto de iniciativa privativa do Presidente da República, após
avaliação da FUNASA, removeu grupo indígena de sua terra. Este
ato é classificado como:

A) permissionário revogável

B) concessionário extinto

C) legislativo inválido

D) negocial legítimo

E) normativo nulo

34. Segundo a legislação federal, o direito de a Administração anular os
atos administrativos que gerem efeitos favoráveis para os destinatários
decairá no seguinte prazo, em anos:

A) 20

B) 15

C) 10

D) 5

E) 2

35. A pena de advertência é a primeira medida a ser aplicada diante da
seguinte conduta de violação funcional:

A) manter sob sua chefia imediata parente até o segundo grau

B) revelar segredo obtido em razão do cargo

C) acumular cargo público ilegalmente

D) cometer incontinência pública

E) abandonar o cargo

36. Dentre as graves condutas geradoras de demissão do servidor público,
aquela que apenas o incompatibiliza para nova investidura em cargo
público federal pelo prazo de cinco anos é:

A) praticar ato considerado como improbidade administrativa

B) aplicar dinheiro público de forma irregular

C) valer-se do cargo em proveito pessoal

D) causar lesão aos cofres públicos

E) participar de corrupção

37. O financiamento, com recursos próprios, do subsistema de atenção
à saúde indígena, sem prejuízo de custeio complementar voluntário,
compete:

A) ao Município

B) à FUNASA

C) à FUNAI

D ) à  U n i ã o

E) ao Estado

38. No que tange à execução dos serviços de atenção à saúde do índio, o
órgão responsável pela apreciação da prestação de contas das
instituições envolvidas é:

A) Conselho Distrital de Saúde Indígena

B) Distrito Sanitário Especial

C) Conselho Local de Saúde

D) Casa do Índio

E) FUNAI

39. NÃO figura como atribuição das Casas de Saúde Indígena, a seguinte
atividade:

A) providenciar o retorno do paciente à comunidade

B) realizar atendimento cirúrgico de emergência

C) alimentar paciente e acompanhante

D) prestar assistência de enfermagem

E) marcar exame complementar

LEGISLAÇÃO

31. Legislar sobre populações indígenas é competência da seguinte na-
tureza e ente:

A) concorrente – União / Estados / Distrito Federal

B) comum – Estados / Municípios

C) exclusiva – Congresso Nacional

D) comum – União / Estados

E) privativa – União

32. Autorizar a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos em
terras indígenas, ouvidas as comunidades afetadas, é competência da
seguinte natureza / ente:

A) privativa / FUNASA

B) exclusiva / Congresso Nacional

C) exclusiva / Presidência da República

D) comum / Presidência da República e FUNASA

E) concorrente / Presidência da República e Congresso Nacional
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41. A enfermeira, ao orientar a sua equipe informou que, após a aplicação
de uma vacina, qualquer sinal ou sintoma que ocorrer é,
imediatamente, associado à vacinação. Informou, ainda, que a relação
entre o surgimento do sintoma e a vacinação denomina-se:
A) efeito adverso
B) relação causal

C) efeito colateral
D) reação indesejável
E) associação temporal

42. Ao atender um índio adulto com uma ferida na perna direita, a
enfermeira observou a presença de tecido desvitalizado. Observando
o protocolo estabelecido para o tratamento desse tipo de ferimento,
e, ainda, considerando os insumos disponíveis, a enfermeira fez a
limpeza da lesão com solução fisiológica a 0,9%, e aplicou, sobre a
área desvitalizada, uma fina camada de pomada à base de:
A) colagenase
B) carvão ativado
C) ácido graxo essencial
D) polivinil-pirrolidona-iodo
E) digluconato de clorexidina

43. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde
recomendam o aleitamento materno exclusivo durante seis meses
e, a partir daí, o aleitamento materno complementado até, no
mínimo, o seguinte período, em meses, de vida da criança:
A) 8
B) 12
C) 18
D) 24
E) 30

44. Um indivíduo adulto da comunidade indígena procurou a unidade de
saúde por apresentar hipertermia. A enfermeira optou, inicialmente,
por promover a redução da temperatura corporal por meio do
mecanismo de condução, adotando, em relação ao paciente, o
seguinte procedimento:
A) remoção da maior parte das suas roupas
B) posicionamento de um ventilador em sua direção
C) imersão em banho com água tépida por 20 minutos
D) aplicação de compressas frias nas regiões inguinais e axilares
E) administração, por via intramuscular, do antitérmico recomen-

dado pelo protocolo de atendimento

45. A equipe de enfermagem da unidade de saúde tem uma carga horária
contratual de trabalho de 40 horas semanais. Uma parte da equipe
atua em escalas de 8 horas diárias e a outra em escalas de plantão de
12 horas. Para que todos realizem a mesma carga horária mensal de
trabalho em um mês com 24 dias úteis, a equipe que atua em regime
de plantão de 12 horas deverá trabalhar durante o seguinte número
de dias:
A) 22
B) 18
C) 16
D) 12
E) 8

46. Ao fazer o exame físico obstétrico numa gestante no último trimestre
de gestação, a enfermeira realizou as manobras de Leopold, com o
objetivo de:

A) medir o fundo do útero

B) avaliar a posição do feto

C) verificar a presença de polidrâmnio

D) observar a intensidade das contrações uterinas

E) aferir a frequência dos batimentos cardiofetais

47. O peso da criança ao nascer deve ser valorizado, pois pode refletir
problemas nutricionais ocorridos desde a concepção e serve de
parâmetro na avaliação do recém-nato. De acordo com a classifica-
ção preconizada pelo Ministério da Saúde, um recém-nato cujo peso
ao nascer é de 2.300 g será classificado como:

A) de baixo peso

B) acima do peso

C) de peso adequado

D) de peso muito baixo

E) de peso incompatível para a idade

48. À vista de um dos mais relevantes problemas de saúde mental na
população indígena do Brasil, as práticas de educação em saúde devem
contemplar a seguinte temática:

A) depressão na adolescência

B) abuso do consumo de álcool

C) prevenção do suicídio entre idosos

D) distúrbios de agressividade nos jovens

E) restabelecimento das práticas culturais

49. Ao ser atendido no Polo Base, um índio com 25 anos informou
desconhecer sua história vacinal contra a difteria e o tétano. Diante
dessa situação, o enfermeiro deve adotar a seguinte conduta:

A) registrar a informação no cartão de vacinação

B) administrar uma dose da vacina tríplice bacteriana

C) iniciar o esquema de imunização com a vacina dupla tipo adulto

D) encaminhar o cliente para a unidade de referência de atenção
secundária

E) orientar para a vacinação durante as campanhas nacionais de
imunização

50. A infecção tuberculosa, sem doença, significa que os bacilos estão
presentes na pessoa e o sistema imunológico os mantém sob controle.
A infecção tuberculosa é detectada apenas por meio do seguinte
procedimento:

A) exame dos elementos anormais sedimentados da urina

B) baciloscopia direta das secreções nasais

C) hemograma completo

D) prova tuberculínica

E) radiografia do tórax

51. Segundo a diretriz de organização dos serviços de atenção à saúde
dos povos indígenas, garantida pela Política Nacional de Atenção à
Saúde dos Povos Indígenas, a maioria dos agravos à saúde, não
atendidos pela atenção básica realizada nas aldeias, deverá ser
resolvida na seguinte instância de atendimento:

A) FUNAI

B) Polo-Base

C) Casa do Índio

D) Distrito Sanitário

E) Casa de Saúde Indígena

40. Os Conselhos Distritais de Saúde são instâncias de controle social que
contam com a participação de usuários e organizações governamen-
tais no seguinte percentual, respectivamente:

A) 30 – 70

B) 40 – 60

C) 50 – 50

D) 60 – 40

E) 70 – 30
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52. Segundo a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas,
o número, a qualificação e o perfil dos profissionais que irão compor
as equipes de saúde dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas serão
estabelecidos de acordo com o planejamento detalhado de atividades,
considerando, entre outros, os seguintes fatores:

A) a exposição a desastres ambientais e o desenvolvimento de
projetos habitacionais

B) a implantação do sistema de informações e a disponibilidade da
infraestrutura

C) a garantia da política de demarcações e o uso da farmacopeia
indígena

D) o perfil socioeconômico e a cultura de cada povo indígena

E) o número de habitantes e a dispersão populacional

53. Os direitos indígenas têm sede constitucional e são de competência
federal. A responsabilidade pela gestão e direção da Política Nacional
de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas cabe ao seguinte órgão:

A) Ministério da Saúde

B) Fundação Nacional do Índio

C) Fundação Nacional de Saúde

D) Departamento de Saúde Indígena

E) Comissão Intersetorial de Saúde Indígena

54. Ao receber um paciente com intenso sangramento na artéria braquial,
o enfermeiro deve adotar como primeiro procedimento:

A) aplicar pressão direta e firme sobre a área de sangramento da
artéria envolvida

B) fazer um torniquete no local imediatamente anterior ao
ferimento

C) iniciar reposição volêmica através de punção periférica

D) encaminhar para avaliação médica

E) verificar a pressão venosa central

55. No tratamento de um paciente com picada de cobra, um dos
procedimentos a ser realizado é:

A) fazer um torniquete acima do local da picada, com substitui-
ção a cada 15 minutos

B) preparar a sala, para exploração cirúrgica do local da picada,
com material de sutura

C) fazer a medição de registros da circunferência da área picada,
em vários pontos

D) administrar imediatamente epinefrina, conforme a prescrição
médica

E) aplicar gelo no local da picada, com o cliente em repouso

56. Ao cuidar de um paciente alcoolizado, o enfermeiro, na sua abordagem
terapêutica, deverá evitar o seguinte procedimento:

A) ter atitude firme, constante e de aceitação

B) examinar o paciente durante a abordagem

C) estimular o repouso durante o atendimento

D) falar calmamente e de forma lenta com o paciente

E) fazer críticas e reprovações às atitudes do paciente

57. A desfibrilação é a cardioversão assincrônica, usada em situações de
emergência, e caracterizada por:

A) flutter atrial

B) fibrilação atrial

C) taquicardia atrial

D) fibrilação ventricular

E) assistolia ventricular

58. O risco inerente à cirurgia envolve não somente o procedimento
como também as complicações pós-operatórias. Uma das
complicações pós-cirúrgicas mais sérias chama-se:
A) infecção cirúrgica
B) deiscência cirúrgica
C) choque hipovolêmico
D) acidente vascular cerebral
E) trombose venosa profunda

59. Os corpos cetônicos são ácidos que perturbam o equilíbrio acidobásico
do corpo quando se acumulam em quantidades excessivas, podendo
levar o cliente a uma cetoacidose diabética. Esse evento ocorre em
casos de:
A) diminuição da produção de insulina pelo pâncreas
B) aumento de glicemia acompanhada de gliconeogênese
C) liberação anormal de glicose pelo fígado no período pós-prandial
D) perda excessiva de líquidos e eletrólitos caracterizada pela

poliúria
E) deficiência no metabolismo das gorduras devido à deficiência

de insulina

60. A insulinoterapia tem um papel fundamental no tratamento do
diabetes melito tipo I. A insulina tem várias preparações de acordo
com o tempo de ação, concentração, espécie e fabricante. Segundo
Smeltzer, na insulina regular, o seu pico de ação se dá no seguinte
período:
A) 30 minutos a 1 hora
B) 2 a 4 horas
C) 4 a 6 horas
D) 6 a 8 horas
E) 8 a 16 horas



ATENÇÃO

    O caderno de questões contém 60(sessenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco)
alternativas (A,B,C,D e E), organizadas da seguinte forma:

de 01 a 20  - Língua Portuguesa; de 21 a 30  - Informática Básica;  de 31 a 40 - Legislação;  de 41 a
60 - Conhecimentos Específicos

   A duração da prova é de 4 (quatro) horas, considerando, inclusive, o tempo para a marcação da folha de respostas.
Faça-a com tranquilidade, mas controle o seu tempo.

INSTRUÇÕES

1. Ao receber o caderno de questões, verifique, de imediato, na capa, se a prova  corresponde ao cargo  para
a qual concorre. Qualquer discordância, comunique ao fiscal de sala.

2. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal de sala.

3. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, identidade e data de nascimento
estão corretos. Caso contrário, comunique ao fiscal de sala.

4. O caderno de questões poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas na
folha de respostas serão objeto de correção.

5. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamen-
te a cada uma delas.

6. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:
• não haverá substituição;
• não deixar de assinar no campo próprio;
• não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais

destinados às respostas;
• a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou

preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
• outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de

respostas;
• não serão consideradas questões:

• não assinaladas;
• com falta de nitidez;
• com mais de uma alternativa assinalada.

7. O fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções.

8. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova.

9. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de
respostas.

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas.

 BOAPROVA!




